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Virksomhedens egenkontrol:
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Lilledybet 6
9220 Aalborg Øst
43718711

Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere
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egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden forelagde
virksomhedens brev til virksomhedens kunder vedrørende
dokumentation for sporbarhedskrav. Virksomhedens procedure
2

for identifikation af ejer, afsender og modtager vurderes
utilstrækkelig. På virksomhedens interne lagersedler /
sporingsrapporter for kylling og rejer samt på fragtbrev på rejer
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er det ikke tydeligt identificeret, hvem der er ejer, afsender og

1

modtager.
Mærkning og information:
Kontrolleret sporbarhed på følgende varer: rejer og kylling
Det indskærpes, at ledere af fødevarevirksomheder skal være i
stand til at identificere, hvorfra de har fået leveret en fødevare.
Til det formål skal der etableres systemer og procedurer,
hvorved sådanne oplysninger kan stilles til rådighed for de
kompetente myndigheder på deres anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
entydig sporbarhedsdokumentation for de kontrollerede
produkter.
Vedrørende rejer fremvises et fragtbrev hvoraf modtager er
defineret som Agri Norcold A/S Royal Greenland Seafood A/S,
9220 Aalborg Ø, og afsender er defineret som 50054
Nataarnaq Ice trawl Postboks 709 3900 Nuuk. Derudover
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fremvises intern lageropgørelse / sporingsrapport, hvorpå
virksomhederne Royal Greenland A/S Hellebarden 7, 9230
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Svenstrup J og Agri-norcold A/S, Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst fremgår.
Det er ikke tydeligt identificeret hvem der er ejer, afsender og modtager.
Vedrørende kylling fremvises handelsdokument på lageroverførsel fra HKScan DK A/S, Vinderup,
afsenderadresse HKScan DK A/S, Vinderup, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup, leveringsadresse Agri-Norcold A/S,
Ålborg, Lilledybet 6, 9220 Aalborg. Derudover fremvises intern lageropgørelse / sporingsrapport, hvorpå
virksomhederne HKSCAN DENMARK A/S, Tværmosevej 10, DK 7830 Vinderup og AGRI-NORCOLD A/S, Lilledybet
6, 9220 Aalborg Øst.
Det er ikke tydeligt identificeret hvem der er ejer, afsender og modtager
Virksomheden er konkret vejledt om at sporbarhedsdokumentationen skal være designet til at følge den fysiske
strøm af varer.
I vejledningen til artikel 18 i fødevareforordningen fremgår det, at følgende oplysninger som minimum skal
fremgå
Leverandørens navn og adresse samt identifikation af leverede varer
Kundens navn og adresse samt identifikation af leverede varer
Dato og om nødvendigt tidspunkt for transaktion eller levering
Mængde, hvor det er relevant, eller antal
Ledere af fødevarevirksomheder skal endvidere sikre, at følgende oplysninger vedrørende sendinger af
animalske fødevarer er tilgængelige for fødevarevirksomhedsleder, som fødevaren leveres til, og for den
kompetente myndighed, hvis den anmoder herom:
a)en nøjagtig beskrivelse af fødevaren

07-06-2022

Kontrolrapport
Agri-Norcold A/S

Lilledybet 6
9220 Aalborg Øst
43718711

side 3 af 3

b)fødevarens omfang eller mængde
c)navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt
d)navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den
fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt
e)navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
f)navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den
fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
g)en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængigt af hvad der er relevant
h)afsendelsesdatoen
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden retter forholdene med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
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